
 

 
 

 

LLANARS  

 Taller de turisme sostenible  
o A les 10:00h a la Sala de la Cooperativa de Llanars, 2n taller presencial de turisme sostenible.  

Organitza: Mancomunitat de la Vall de Camprodon  

 

CAMPRODON 

 Carnaval 2016 

o A les 18:00h, rua de Carnaval i votació del jurat (situat a la Pl. Dr. Robert) 

o A les 21:00h, sopar de carnaval (venda de tiquets a la Oficina de Turisme de Camprodon) 

o A les 12 de la nit, rua de l’escombra i ball al pavelló vell amb “Moonlight” (a la mitja part entrega de 

premis) 

SETCASES 

 Cicle de Teatre  
o A les 19:00h, obra de teatre “Taxi compartit”, a la sala dels estudis. 

 

CAMPRODON 

 Carnaval 2016 
o A les 16:00h, rua de carnaval infantil, sortida de l’estació de bus 

o A les 17:00h, animació i berenar al pavelló vell amb “Pot Petit”  

 

SANT PAU DE SEGÚRIES   

 Taller de turisme sostenible  
o A les 10:00h a la sala de la biblioteca de l’ajuntament, 3r taller presencial de turisme sostenible.  

Organitza: Mancomunitat de la Vall de Camprodon  

 

LLANARS  

 Carnaval 2016 
o A les 22:30h, ball de carnestoltes amb el grup “Boogie Woogie” a la sala polivalent.    

 
 

 

 

 

 

 

Agenda d’activitats de la Vall de Camprodon 

de l’1 al 29 de febrer de 2016 

Mancomunitat de Municipis de la Vall de Camprodon 
Camprodon— Llanars— Molló- Sant Pau de Segúries- Setcases - Vilallonga de Ter 

1 febrer 

6 febrer 

7 febrer 

9 febrer 

8 febrer 

6 febrer 



 

 

CAMPRODON 

 Commemoració de la Retirada  

 
VALLTER 2000 

 Oncoesquiada 2016 
o Un any més la Fundació Oncolliga Girona celebrarà la tradicional Oncoesquiada. Per a inscripcions cal 

dirigir-se a la pàgina web www.oncolligagirona.cat, en el lloc prèviament assenyalat.  

 

 Concurs aplicació Skitude i Carnaval a la neu 
o Vallter 2000 organitzarà el proper 13 de febrer un Slalom concurs de disfresses a la pista del Pla Petit. Per a 

les millors disfresses hi haurà premis. 

 

VILALLONGA DE TER  

 Carnestoltes infantil  
o A partir de les 17:00h, ball de disfresses amb “Jordi Patxeco” i seguidament coca i xocolata per a tothom. 

 A la sala de la cooperativa  

 

CAMPRODON 

 Commemoració de la Retirada  

 

 

SANT PAU DE SEGÚRIES   

 Taller de turisme sostenible  
o A les 10:00h a la sala de la biblioteca de l’ajuntament, 4t taller presencial de turisme sostenible.  

Organitza: Mancomunitat de la Vall de Camprodon  

 
SETCASES 

 Taller de memòria per a la gent gran  

o A les 10:00h a l’ajuntament de Setcases  

 

SETCASES 

 Carnestoltes 2016 

o A partir de les 20:00h sopar, rua i ball de carnestoltes a Setcases  

 

VALLTER 2000 

 15è trofeu Marmota 
o La competició, que forma part del Circuit Alevins de la Copa Catalana, constarà de la disputa d'un Gegant a 

una sola mànega que tindrà lloc a la pista Barquins. Categories Alevins I i II 

 

VALLTER 2000 

 Esquiada per a singles Sant Valentí  

o El 21 de febrer s'organitzarà una esquiada i activitats per a singles(cal inscripció prèvia) 

o A cada pujada amb telecadira, els inscrits coincidiran amb una parella del sexe oposat perquè tothom pugui 

conèixer gent durant la jornada 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 febrer 

16 febrer 
16 febrer 

21 febrer 

13 febrer 

14 febrer 

15 febrer 

20 febrer 

http://www.oncolligagirona.cat/


 

 

SETCASES 
 Taller de memòria per a la gent gran  

o A les 10:00h a l’ajuntament de Setcases  

 
VALLTER 2000 

 Esquiada amb els seguidors de Facebook de Vallter 2000 
o 09.00 h. a 10.30 h. Recepció a l’espai pic-nic de Vallter 2000 

o 10.30 h. Sortida per fer fotografia de grup al millor espai fotogènic. 

o 10.45 h. Compartim la fotografia de grup feta amb la pancarta de la trobada. 

o 11.00 a 13.00 h. Esquiada amb guia per conèixer l’estació: entorn i història i fer fotografies de l’entorn per 

preparar àlbum fotogràfic. L’àlbum haurà de tenir un mínim de 3 imatges mínim i fins a 8 de màxim. 

o 13.00 a 16.00 h. Esquiada o dinar per lliure. 

o 16.00 h. Entrega de premis als 3 participants amb més “Likes” aconseguits per a la fotografia de grup del 

matí fins a les Premi per a l’Àlbum de la trobada que hagi rebut més «likes» fins a les 16.00h. Entrega de 

premis a l’Espai pic-nic de Vallter. 

 

 
VALLTER 2000 

 Esquiada amb els seguidors de Twitter de Vallter 2000 
o 09.00 h. a 10.30 h. Recepció a l’espai pic-nic de Vallter 2000 

o 10.30 h. Sortida per fer fotografia amb el cartell oficial de la trobada 

o 10.45 h. Comencem a tuitejar fotografia feta amb el cartell acompanyada del hashtag #dillunsalaneu i citant 

sempre el compte de twitter @Vallter2000 

o 11.15 a 13.15 h. Esquiada amb guia per conèixer l’estació: entorn i història i fer fotografies de l’entorn per 

preparar àlbum fotogràfic. L’àlbum haurà de tenir un mínim de 3 imatges i màxim 4. 

o 13.15 a 16.00 h. Esquiada o dinar per lliure. 

o 16.00 h. Entrega de premis als 3 participants amb més “retuits” aconseguits per a la fotografia amb el cartell 

del matí fins a les 16.00h. Premi per a l’Àlbum de la trobada que hagi rebut més «cors». Entrega de premis a 

l’Espai pic-nic de Vallter. 

 
TEMPS DE MATANÇA, TEMPS DE QUARESMA 

 Temps de matança 

o Del 20 de gener al 7 de febrer als restaurants de les Cuines de la Vall de Camprodon  

 Temps de quaresma  

o Del 8 de febrer al 28 de febrer als restaurants de les Cuines de la Vall de Camprodon  

 

DISSABTE 13 DE FEBRER 
 Sortida amb raquetes de neu al Parc Natural (Vallter)  

 

DISSABTE 20 DE FEBRER 
 Raquetes de neu amb lluna plena (Vallter)  

 

DIUMENGE 28 DE FEBRER 
 Curs de nivologia i coneixement del medi (Vallter)  

 

 

27 febrer 

28 febrer 

CUINES DE LA VALL DE CAMPRODON  

GUIES ROC BLANC   

23 febrer 

27 febrer 

28 febrer 

CUINES DE LA VALL DE CAMPRODON  

GUIES ROC BLANC   


